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 فى ىذا العدد: 
 أواًل مصر: 

.إعالن النتائج النيائية لالنتخابات البرلمانية -  
.البنك الدولى يوافق عمى منح مصر قرضًا بقيمة مميار دوالر -  
.خطاب الرئيس السيسي إلى األمة بمناسبة المولد النبوي الشريف -  
.«نادية مراد»األيزيدية الرئيس السيسي يستقبل الفتاة  -  

 ثانيًا الجالية:
.تينئة السيد الرئيس إلى الجالية المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف -  
.أنشطة لمترويج لالقتصاد المصري -  
  :البرلمانية لالنتخابات النيائية النتائج إعالن -1

انتخابات مجمس النواب المصري خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، حيث عقدت     
شارك ماليين المصريون فى االنتخابات، وقد تم إعالن النتائج النيائية خالل شير 
ديسمبر، وقد جاءت النتائج ممثمة لجميع فئات الشعب المصري من الشباب والمرأة 

 واألقباط، وقد حصل المستقمون عمى أغمبية مقاعد المجمس لممزيد،،،
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :دوالر مميار بقيمة قرضاً  مصر منح عمى يوافق الدولى البنك -2

   األولى الشريحة عمى 2015 ديسمبر 17 فى الدولى البنك إدارة مجمس وافق
   ثالثة بقيمة الموازنة لدعم مصر إلى المقدم القرض من (دوالر مميار بقيمة)

   البرنامج عمى أيضاً  وافق كما القادمة، الثالث السنوات مدار عمى دوالر مميارات
   .2019 إلى 2015 من الفترة خالل الدولى والبنك مصر بين لمتعاون اإلطارى

 لممزيد،،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egyptembassy.net/media/12.16.15-Egypt-Parliamentary-Elections-Fact-Sheet1.pdf
http://www.egyptembassy.net/news/world-bank-announces-new-egypt-country-partnership-1-billion-development-policy-operation/


 

 3- خطاب الرئيس السيسي إلى األمة بمناسبة المولد النبوي الشريف:
 وجو السيد الرئيس خطابًا إلى األمة بمناسبة المولد النبوي الشريف أثناء احتفالية 

بيذه المناسبة بمركز مؤتمرات األزىر الشريف بمدينة نصر، حيث تناول عدد من الدولة  
 القضايا الداخمية واإلقميمية، والتحديات التى تواجييا مصر خالل الفترة الراىنة، ثم 

 تطرق إلى قضية إصالح الخطاب الديني عمى غرار العام الماضي، موضحًا مسئولية
 مصر اإلقميمية والدولية كمنارة لإلسالم المعتدل ومسئولية عمماء األزىر الشريف فى ىذا

  .الشأن، وانتيز سيادتو الفرصة لتينئة المواطنيين المصريين بعيد الميالد المجيد
 لممزيد،،،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 4- الرئيس السيسي يستقبل الفتاة األيزيدية »نادية مراد«:

 حيث ،2015 ديسمبر 26 يوم ،«مراد نادية» األيزيدية الفتاة الرئيس السيد استقبل
 تنظيم سيطرة تحت وجودىا فترة خالل عاشتيا التى المعاناة إلى المقاء خالل تطرقت

  قبل من لالغتصاب وتعرضيا بخطفيا، التنظيم قام وكيف العراق، فى «داعش»
 شيخ رأسيم وعمى المسئولين من بعدد مصر إلى زيارتيا خالل أيضاً  والتقت أعضائو،

 ،،،لممزيد «الطيب أحمد» .د األزىر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5-تينئة السيد رئيس الجميورية ألبناء الجالية المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف:

المولد النبوي الشريف رسالة إلى أبناء الجالية المصرية فى الخارج لتينئتيم بمناسبة ( عبد الفتاح السيسي)أرسل السيد رئيس الجميورية 
 لممزيد،،،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 6- أنشطة لمترويج لالقتصاد المصري:

 الشركات ممثمي من كبير بعدد التقيت حيث المصري، لالقتصاد لمترويج ديمسبر شير خالل لقاءاتي من ىاماً  شقاً  االقتصادى الجانب مثل
 التجارة غرفة ممثمى إلى باإلضافة الغذائى، األمن مجال فى العاممتان وبمومبرج كارجيل وشركتى وكوكاكوال الكتريك، جنيرال أبرزىا األمريكية
 فى نشاطيم تواجو التى المعوقات عمى والتغمب األمريكية االستثمارات تعزيز سبل لبحث وذلك المصرى، األمريكى األعمال ومجمس األمريكية

 والبنك النقد وصندوق األمريكية اإلدارة مسئولى من كبير بعدد أيضاً  التقيت كما االقتصادية، لمتنمية المصرية الحكومة خطط لدعم مصر
 من وكان المصرى، االقتصاد عمى الدولى االقتصاد متغيرات تأثير ودراسة مصر مع االقتصادى التعاون عالقات تطوير سبل لبحث الدوليين
 ىيئة ورئيسة أفريقيا، وشمال األوسط لمشرق الدولى البنك رئيس ونائب األمريكى، الفيدرالى االحتياطى رئيس نائب فيشر استانمى /السيد أبرزىم

    .األمريكية الخارجية االستثمارات ضمانات
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